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26.11.2018 B8-0546/17 

Emenda  17 

Peter Jahr 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

f'isem il-Kumitat għall-Petizzjonijiet 

Ir-rwol tal-Uffiċċju Ġermaniż għall-Benesseri taż-Żgħażagħ (Jugendamt) f'tilwim 

transfruntier li jinvolvi l-familji 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa G 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

G. billi fil-petizzjonijiet tagħhom il-

ġenituri mhux Ġermaniżi ddenunzjaw 

konsulenza u appoġġ legali insuffiċjenti, 

jew l-assenza tagħhom, mogħtija mill-

awtoritajiet nazzjonali tal-pajjiż ta' oriġini 

tagħhom f'każijiet li fihom ġew adottati 

proċeduri ġudizzjarji u amministrattivi 

diskriminatorji jew żvantaġġużi kontrihom 

mill-awtoritajiet Ġermaniżi, inkluż il-

Jugendamt, f'tilwim familjari li jinvolvi l-

minuri; 

G. billi fil-petizzjonijiet tagħhom il-

ġenituri mhux Ġermaniżi ddenunzjaw 

konsulenza u appoġġ legali insuffiċjenti, 

jew l-assenza tagħhom, mogħtija mill-

awtoritajiet nazzjonali tal-pajjiż ta' oriġini 

tagħhom f'każijiet li fihom ġew adottati 

proċeduri ġudizzjarji u amministrattivi 

allegatament diskriminatorji jew 

żvantaġġużi kontrihom mill-awtoritajiet 

Ġermaniżi, inkluż il-Jugendamt, f'tilwim 

familjari li jinvolvi l-minuri; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/18 

Emenda  18 

Peter Jahr 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

f'isem il-Kumitat għall-Petizzjonijiet 

Ir-rwol tal-Uffiċċju Ġermaniż għall-Benesseri taż-Żgħażagħ (Jugendamt) f'tilwim 

transfruntier li jinvolvi l-familji 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 3 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

3. Jirrimarka x-xogħol fit-tul tal-

Kumitat għall-Petizzjonijiet fit-trattament 

tal-petizzjonijiet dwar ir-rwol tal-

Jugendamt; jieħu nota tat-tweġibiet 

dettaljati mogħtija mill-ministeru Ġermaniż 

kompetenti dwar il-funzjonament tal-liġi 

tal-familja fil-Ġermanja iżda jissottolinja li 

l-Kumitat għall-Petizzjonijiet 

kontinwament jirċievi petizzjonijiet dwar l-

allegata diskriminazzjoni fil-konfront tal-

ġenitur mhux Ġermaniż; 

3. Jirrimarka x-xogħol fit-tul tal-

Kumitat għall-Petizzjonijiet fit-trattament 

tal-petizzjonijiet dwar ir-rwol tal-

Jugendamt; jieħu nota tat-tweġibiet 

dettaljati mogħtija mill-ministeru Ġermaniż 

kompetenti dwar il-funzjonament tal-liġi 

tal-familja fil-Ġermanja iżda jissottolinja li 

l-Kumitat għall-Petizzjonijiet irċieva aktar 

minn 60 petizzjoni fl-aħħar deċennju u 

kontinwament jirċievi petizzjonijiet dwar l-

allegata diskriminazzjoni fil-konfront tal-

ġenitur mhux Ġermaniż; 

Or. en 



 

AM\1170136MT.docx  PE631.530v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

26.11.2018 B8-0546/19 

Emenda  19 

Peter Jahr 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

f'isem il-Kumitat għall-Petizzjonijiet 

Ir-rwol tal-Uffiċċju Ġermaniż għall-Benesseri taż-Żgħażagħ (Jugendamt) f'tilwim 

transfruntier li jinvolvi l-familji 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 4a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  4a. Ifakkar li fl-2011 il-Kumitat għall-

Petizzjonijiet bagħat missjoni għal ġbir ta' 

informazzjoni fil-Ġermanja, u li din il-

missjoni għal ġbir ta' informazzjoni ma 

sabet l-ebda evidenza li tissuġġerixxi li 

ġenituri mhux Ġermaniżi huma soġġetti 

għal diskriminazzjoni sistematika ta' 

kwalunkwe tip mill-Jugendamt f'tilwim 

familjari li jkollu implikazzjonijiet 

transfruntiera; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0546/20 

Emenda  20 

Peter Jahr 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0546/2018 

Cecilia Wikström 

f'isem il-Kumitat għall-Petizzjonijiet 

Ir-rwol tal-Uffiċċju Ġermaniż għall-Benesseri taż-Żgħażagħ (Jugendamt) f'tilwim 

transfruntier li jinvolvi l-familji 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 23a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  23a. Jistieden lill-Istati Membri 

jimplimentaw miżuri mmirati bil-għan li 

jtejbu l-appoġġ, l-għajnuna, l-għoti ta' 

pariri u l-informazzjoni legali għaċ-

ċittadini tagħhom f'tilwim familjari 

transfruntier li jinvolvi l-minuri; jinnota, 

f'dan il-kuntest, li l-ministeri Ġermaniżi 

kompetenti fil-livell federali stabbilew il-

Punt ta' Kuntatt Ċentrali Ġermaniż għall-

Kunflitti Familjari Transfruntiera sabiex 

jipprovdi konsulenza u informazzjoni 

f'tilwim familjari transfruntier li jinvolvi 

r-responsabbiltà tal-ġenituri; 

Or. en 

 

 


